Jämerän projektipalvelu
Tontinomistajat. Ryhmärakentajat. Rakennusliikkeet.

Terveellisen rakentamisen puolesta

Jämerän projektipalvelu

Julkisivuvalmis
talotoimitus
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Jämerän projektipalvelu tarjoaa apua hankkeisiin, joissa rakennetaan useita
taloja samalla kertaa. Rakennuttaja voi olla esimerkiksi yksityinen henkilö,
pieni rakennusliike tai joukko ryhmärakentajia.
Tontinomistaja saa tuekseen Jämerän pitkäaikaisen kokemuksen pienkivitalojen
suunnittelusta ja rakentamisesta sekä vahvan brändin avuksi kohteiden markkinoinnissa, tai ryhmän kokoamisessa ryhmärakennushankkeeseen.
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Erottuva arkkitehtuuri on kilpailuetu
Jämerä kivitalot tunnetaan hyvästä arkkitehtuurista. Tämä on osaltaan Jämerän
vankan rakennusmateriaalin ansiota, joka antaa talolle niiden arvokkaan ilmeen.
Tämän esitteen mallitaloilla on mahdollista tehdä ennakkomarkkinointia ja selvittää kiinnostus hanketta kohtaan ennen varsinaista hankkeeseen ryhtymistä.
Lopulliset suunnitelmat Jämerä laatii aina rakennettavan tontin kaavamääräysten ja asiakkaan toiveiden mukaan.
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Julkisivuvalmis kivitalotoimitus
Usean talon kohteisiin on saatavana kattavampi talotoimitus, ns. julkisivuvalmis
talotoimitus. Jämerä rakentaa talojen massiivikivirungot valmiiksi ulkorappauksia myöten. Kaikki turvallisesti yhdellä sopimuksella ja kiinteällä hinnalla.
Talotoimituksesta annetaan selkeä erittely tarjouksen yhteydessä talokohtaisesti. Jämerä antaa lisäksi toimitukselle kahden vuoden lisätakuun rungon osalta.
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Jämerän projektipalvelu apuna projektin läpiviennissä
Rakentajia ei jätetä yksin Jämerän talotoimituksen valmistuttuakaan. Jämerän
projektipalvelusta saa apua rakentamisen eri vaiheisiin haluamassaan laajuudessa ja tarpeiden mukaan. Projektipalvelu auttaa löytämään eri alojen osaajia,
kontaktoi heitä, tarkistaa mahdollisuudet ottaa töitä vastaan ja lähettää suunnitelmat tarjouslaskentaan.
Julkisivuvalmiin toimituksen ulkopuolelle jääviä töitä ovat mm. maatyöt, talotekniikka, sisäpinnoitustyöt, kuten tasoitukset, maalaukset, laatoitukset, lattiapinnoitukset, sekä kiintokalusteet ja lisäksi aputyöt, kuten esim. alaslaskujen
tekemiset.
Tarvitset projektiisi myös kivitaloista kokemusta omaavan vastaava työnjohtajan ja pääsuunnittelijan. Autamme myös heidän löytämisessään, sillä Jämerä ei
säädösten mukaan voi toimia näissä rooleissa.
Projektipalvelun voi ostaa tarvittavassa laajuudessa ja kertarakentajille,kuten
ryhmärakentajat, suosittelemme palvelun käyttämistä koko projektin hallittuun
läpiviemiseen.

Julkisivuvalmiiseen toimitukseen sisältyy
yhdellä kiinteällä hinnalla sovitussa
laajuudessa suunnittelu, materiaalit ja
runkourakointi. Toimit siis yhdenvastuullisen toimijan kanssa kokorunkourakan
ajan. Jämerän antaa toimituksellemyös
kahden vuoden lisätakuun rungon osalta.
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Tarkempi erittely sisällöstä annetaan talokohtaisesti.
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RAKENNUSVALVONTA
Kaavamääräykset ja rakennuslupa
RAKENNUTTAJA
RAKENNUSHAKKEESEEN RYHTYVÄ

palkkaa

vastaa

VASTAAVA
TYÖNJOHTAJA
vastaa

Perustamistapalausunto

Hanketehtävät

Luonnossuunnitelmat

Maatyöt

Rakennuslupa
suunnitelmat

Runko

Energiaselvitys

Ulkopinnoitus

Rakennesuunnitelmat
(vastaava rak.suun.)

Aputyöt

LVIS(A)-suunnitelmat

Tekniikka
(KVV-työnjohtaja)

Erikoisuunnitelmat

Sisäpinnoitukset

PÄÄSUUNNITTELIJA

Jämerä hoitaa
Rakennuttaja hoitaa tai
Jämerän projektipalvelu
hoitaa rakennuttajan
haluamilta osilta
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Julkisivuvalmis
talotoimitus sisältää
1. Anturat
2. Perusmuurit
3. Alapohjan ja sokkelin eristeet
4. Lattioiden pintavalut, kynnysvalut
5. Harkkoulkoseinät
6. Aukonylityspalkit
7. Rakenneteräkset
8. Väli- ja yläpohjaelementit
9. Puiset kattorakenteet
10. Yläpohjan kivivillaeristeet
11. Alus- ja vesikate
12. Ikkunat
13. Väliseinät
14. Kiviportaat
15. Ulko-ovet (ei pääovi)
16. Katosrakenteet
17. LVIS-tekniikan aputyöt
18. Kattoturvatuotteet, vesikourut, 		
		 syöksytorvet, ikkunoiden ja
		 piippujen pellitykset, talotikkaat
19. Ulkorappauksen
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tarkastukset

Vahvan brändin tuki kohteen markkinointiin

luvat
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Jämerän toimituslaajuus projektikohteissa
on kattavampi, kuin yksittäisten talojen toimituksissa. Projektikohteissa toimitukseen
voi lisätä esimerkiksi julkisivupinnoitukset
ja ikkunapellitykset.

Tilavarusteet
Lopputyöt
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Terveellisen rakentamisen puolesta

Ympäristöystävällinen
täyskivitalo
Jämerä kivitalon runko on yksiaineista karkaistua kevytbetonia, joka
on yksi turvallisimmista rakennusmateriaaleista terveys- ja ympäristövaikutusten suhteen. Karkaistu kevytbetoni on ympäri maailmaa laajasti käytetty materiaali asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentamisessa ja
siitä on vuosikymmenien kuluessa rakennettu lukematon määrä rakennusfysikaalisesti oikein toimivia -rakennuksia

Hyvä sisäilma
Jämerän käyttämät kevytbetonituotteet valmistetaan täysin puhtaista
epäorgaanisista ainesosista ja ne kuuluvat rakennusmateriaalien puhtaimpaan M1-luokkaan. Yksiaineinen kevytbetoni on kosteusteknisesti turvallinen rakennusmateriaali. Kevytbetonitalon seinissä ei ole muovia, eikä eri materiaalien välisiä rajapintoja, joihin kosteus voisi tiivistyä.
Hygroskooppisuutensa ansiosta kevytbetoni myös sitoo ja luovuttaa
kosteutta tasaten sisäilman suhteellisen kosteuden vaihteluja. Tästä
on etua erityisesti talviaikaan, kun sisäilma on kuivaa.

Erittäin paloturvallinen
Kevytbetoni on täysin palamatonta materiaalia ja täyttää tiukimmatkin
paloturvallisuusvaatimukset.

Energiatehokas
Kevytbetonilla on hyvä lämmöneristyskyky, joka on tuotteeseen valmistusprosessissa muodostuvien suljettujen ilmahuokosten ansiota.
Muuta eristettä seinärakenteessa ei tarvita.

Hiljainen
Massiivinen kivirunkoinen talo on hiljainen asua. Kevytbetonilla on
myös erinomaiset äänieristysominaisuudet muihin saman painoisiin
rakennusmateriaaleihin verrattuna.

Ympäristöystävällinen
Jämerän käyttämät kevytbetonituotteet ovat ekologisia ja päästöttömiä. Tuotteiden valmistusvaiheessa syntyvä ylijäämä kierrätetään takaisin valmistusprosessiin ja elinkaarensa lopussa ne on helppo uusiokäyttää niiden puhtauden vuoksi. Jämerä kivitalolla on myös pitkä,
kestävän kehityksen mukainen elinkaari ja kivirunkoratkaisuista pienin
hiilijalanjälki.
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Paritalot
3h+oh/k/ruok+khh+s
Paritalossa pohjat ovat peilikuvia. Talotekniikka on sijoitettuvarastotilaan lähelle märkätiloja. Näin tekniikka on helppo toteuttaa ja
kattojen alaslaskuja tarvitaan vähemmän tekniikan sijoittamiseksi.
Autokatos/autotallion sijoitettu talojen sivuille, jolloin niiden käyttöön liittyvät äänet häiritsevät naapuria mahdollisimman vähän.
Huoneistoala 126 m2 / Kerrosala 172 m2
Varasto 11 m2 / Autokatos/autotalli 19 m2

1. krs

Kapearunkoiset
talot sopivat
pienille
kaupunkitonteille

2. krs

Mallitalon pohjaratkaisu on suunniteltu niin, että siitä on helppo varioida ratkaisuja eri elämäntilanteissa oleville perheille. Pohjaratkaisusta saa muodostettua omakotitalon, paritalon, tai kytketyn taloryhmän. Kattomuotoa muuttamalla talon tyyliä voidaan muuttaa m
 odernista pulpettikattoisesta talosta perinteisempään harjakattoiseen taloon, tai
taloryhmään.
Talon ulkonäköön vaikuttaa myös julkisivujen
pintakäsittely ja väritys. Rapattu julkisivu on helppohoitoinen ja kestää vuosia huoltovapaana.
Puuverhoilu puolestaan tuo julkisivuihin elävyyttä
ja lämpöä. Puuverhoilu toimii hyvin kevytbetonirunkoisen t alon julkisivun verhoiluna, sillä rakenne säilyttää puuverhoiltunakin hengittävyytensä, eikä ulkoseinissä tarvita tässäkään ratkaisusssa höyrynsulkumuovia. Rapatun ja puupinnan yhdistäminen
käy Jämerä-taloissa kätevästi, sillä käytössä on
eri vahvuisia ulkoseinäharkkoja, jolloin puuverhoilu saadaan upotettua samaan tasoon rapatun pinnan kanssa.

Mittakaava 1:100
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3h+oh/k/ruok+khh+s
Kytkettyjen talojen pohjaratkaisu on tehokas. Olohuoneessa
on avarakahden kerroksen korkuinen avoin tila ja isot ikkunat.
Avoimen tilan tilalla voi olla myös kolmas makuuhuone yläkerrassa. Talotekniikalleon varattu oma tila märkätilojen vierestä. Autokatos/autotallion sijoitettutalojen väliin, jolloin takapihan
terassialueet saadaan selkeästi erilleen omaan rauhaansa. Talon
voi toteuttaa myös modernina pulpettikattoisen
Huoneistoala 112 m2 / Kerrosala 153 m2
Varasto 11 m2 / Autokatos/autotalli 19 m2

1. krs

2. krs

Kytketyt talot

Mittakaava 1:100
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1. krs

Townhousetalot
ja rivitalot

Townhousetalot, eli kaupunkipientalot ovat omalla tontillaan
olevia kapearunkoisia omakotitaloja, jotka ovat sivuseiniltään
kiinni naapurin rajassa. Townhouserakentamisen idea on, että jokainen taloista on yksilöllinen ja siksi talot sopivat hyvin
ryhmärakentamiseen.

Ei mittakaavassa

Jämerän etu townhouserakentamisessa on runkomateriaalin paloturvallisuus ja kivirungon rakennejärjestelmä, joka sopii ahtaille tonteille rakentamiseen.

2. krs

Talojen pohjaratkaisut on suunniteltu helposti varioitaviksi.
Makuuhuoneiden määrää ja kokoa voi muuttaa ja olohuoneeseen tehdä kahden kerroksen korkuisen valokuilun. Taloissa
voi olla moderni pulpettikatto, tai perinteisempi harjakatto.
Yksittäin pohjat sopivat luonnollisesti tyylikkäiden rivitalojen
toteutukseen.

4h+k+khh+s
Huoneistoala 111 m
Kerrosala 146 m

5h+k+khh+s
2

2

Varasto/tekn.tila 6 m2 / Katos 4 m2
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Huoneistoala 125 m
Kerrosala 164 m

5h+k+khh+s
2

2

Varasto/tekn.tila 7 m2 / Katos 5 m2

Huoneistoala 134 m2
Kerrosala 172 m2
Varasto/tekn.tila 7 m2 / Katos 5 m2
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1. krs

4h+k+rt+khh+s
Huoneistoala 130 m2
Kerrosala 169 m2
Autotalli 20 m2
Sisäkuva talosta on seuraavalla
aukeamalla.

Erillistalo/paritalo
Moderni noppamainen talo sopii paritaloksi tai erillistalojen
ryhmäksi. Talossa on pulpettikattomaskiseinien suojassa.
Märkätilat on keskitetty yhteen kohtaan ja tekninen tila niiden
viereen.

2. krs

Talossa on mielenkiintoiset näkymät tilastatoiseen. Olohuo
netila on kahden kerroksen korkuinen ja tilaan on näkymä
yläkerran tasanteelta. Makuuhuoneet ovat väljästi ilman ”seinänaapuria” ja päämakuuhuoneeseen kuljetaan omaa siltaa
pitkin. Alakerrassa on erillinen kodinhoito- ja työtila kätevästi keittiön jatkeena.

Mittakaava 1:100
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Jämerä Kivitalot Oy
Fallåker 1, 02740 Espoo
www.jamera.fi
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Te rv ee l lis e n ra kenta mis e n puo lesta!

20

